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Dum la pasinta monato aŭgusto, 
forpasis en Torino nia bona amikino kaj 
elstarega esperantistino Ada. Pri ŝi ni 
jam multe skribis en aliaj gazetoj, tamen 
ni ne povas ne paroli pri ŝi ankaŭ en 
“Valencia Luno”. Ada ĉiam havis tre 
bonajn rilatojn kun Valencio. Kelkfoje ŝi 
venis por prelegi, kajpor ĉeesti 
aranĝojn en Valencio.

En la foto de la kovrilpaĝo, ni povas vidi 
ŝin dum la oficiala inaŭguro de nia nova 
sidejo en Gran Via Fernando el Católico 
45. Ŝi, kune kun ŝia edzo Ĝian Carlo 
Fighiera, ankaŭ granda amiko de la 
valencianoj, havis la ĝentilecon veni por 
tiu aranĝo el Madrid.

Ŝia grandega laboro, ĉefe kiel multjara 
redaktoro de “Heroldo de Esperanto”, 
ricevis mondan rekonon, kaj kiel homo 
ŝi estis neordinara persono, afabla, 
inteligenta, helpema, kiujn ĉiuj admiris 
kaj amis. Granda kaj neforgesebla estis 
ŝia entuziasma helpo, pere de la paĝoj 
de “Heroldo”, por la sukceso de la 
Universala Kongreso en Valencio. Dum 
ŝia dekjara loĝado en Hispanio, ŝi agis 
konstante por nia movado, ĉefe per 
lerta kaj majstra instruado de la 
madridaj esperantistoj. Amanto de 
Hispanio kaj de ties kulturo, kun kiu ŝi 
grandmezure identiĝis kaj defendanto 
internacie de niaj valoroj, ĉiu hispana 
esperantisto ŝuldas al ŝi rekonon kaj 
estimon.
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Valencia esperanto - grupo
JARA ORDINARA ASEMBLEO

La venontan 5-an de Marto 1997, je la 7-a vespere, kiel “unua alvoko”, kaj je 
la 7-a kaj duono en “dua alvoko”, en nia sidejo de G.Via Fernando el 
Católico, 45, 3-a, Valencia

Okazos la laŭstatuta Ordinara Asembleo de la Valencia Esperanto-Grupo, laŭ 
la sekvanta

TAGORDO
1. - Legado kaj aprobo de la lasta protokolo.
2. - Financa raporto 1996.
3. - Jarraporto 1996, celoj kaj agadoj por 1997.
4. - Budĝeto por 1997.
5. - Renovigo de la Estraro.
6. - 7-a Intemacia Esperanto-Kongreso.
7. - Demandoj kaj sugestoj.

Ĉu vi jam pagis vian jaran abonkotizon al la Valencia Esperanto-Grupo por 1997?

Rememoru ke ĝi ankoraŭ estas 3.000 pesetoj por plenrajta ano, kaj 1.500 pesetoj por 
subtenanta membro, kaj vi povas aboni per banka pago, kiu estas la plej facila 
maniero por ĉiuj, al la konto:

BANCAJA
U rbagentejo N0 9 - Fernando el Católico

Konto N0 0009 3101169604
Valencia Esperanto-Grupo

Por tiuj malmultaj samideanoj kiuj ofte forgesas aboni la jarkotizon, nun estas la plej 
bona momento por pagi la jaron 1997 kaj senŝuldigi la jaron 1996.

Per via abono, vi subtenas la asocion, kaj krome vi ricevas la rajton esti membro, uzi 
nian bibliotekon, ricevi “Valencia Luno”-n, atingi rabatojn en esperantaj aktivaĵoj, 
ĉeesti senpage niajn kursojn, kunveni en la sidejo por praktiki la lingvon, kaj esti 

konstante informita pri nia movado.



HISTRIKOJ.
Antonio Gala (1936 - ).

ĉiam malpli oftas ke sola homo sukcese povas superi kiun ajn malfacilaĵon aŭ danĝeran situacion, ĉar ĉiam 
pli kaj pli dependas ni ĉiuj unu de alia: de la stetika plezuro al la teknika scio, de kiu ajn ĉiutaga movo al la 
superviveco mem. Tamen ni ĉiuj vivas pli kaj pli izolite. Kiel do, solvi tian kontraŭdiron? Kaj la libereco kaj 
la socieco ja esencas en la homa vivo, tial la homoj kolektiĝas en urboj tra asocioj ke defendu kaj faciligu 
travivadon kaj progreson. Sed malgraŭ ni ĉiuj sercas senĉese en aliaj, kompanion, ne malofte trovas nur en 
ili riskon, perfidon, disreviĝon, foje la plej kruelan konkurencon eĉ okaze la morton mem.

ĉi koncerne mi memoras fabelon de Shopenhauer pri “Histrikoj”: 

“Iun vintran tagon sur glaciaj lagoj kaj neĝaj ebenaĵoj, histrikoj decidas ariĝi ĉiuj kune, unu apud alia por 
reteni varmon. Ili ja tiel faras sed baldaŭ komprenas ke siaj pingloj malhelpas la deziritan proksimecon pro 
la reciproke antaŭvideblaj vundoj. Do, ili devas unuflanke forteni la necesan distancon pon laŭeble malpliigi 
sian fridon kaj preventi aliflanke siajn pikemajn defendilojn”.

Same okazas al la homoj. Kio diferencigas nin, samtempe nin malproksimigas: niaj antaŭjuĝoj, niaj mensaj 
anguletoj - foje stretaj, malindaj, povraj - klastavoloj, religiaj aŭ ideologiaj baroj, malfreŝaj dogmoj... ni 
alvenis en ekstremo kie unuigas nin nek amo, nek simpatio, nek kompato, nek korfavoro sed nur kolektiĝo 
aŭ hatkonsento kontraŭ la malamiko. Malfacile ni rezignas niajn naciismojn, niajn velkintajn tradiciismojn 
ofte etigantajn, niajn mizerajn asociojn... Tiel ni simple bremsas niajn humanecojn ĉiam per similaj 
ekskuzoj: troŝparemoj, malfacilaĵoj, tristecoj, nesufiĉecoj. Tiaj dornoj malpermesas nin, ĉe aliaj, trovi 
varmon aŭ protekton.

Perforto kaj agreso estis ĉiamaj konceptoj: la homo ja apartenas al la Naturo. Koncerne al instinkto li 
bezonas manĝi, dormi, seksumi t.e. manĝaĵon, tegmenton, partneron. Por atingi tion li batalos kaj oponos 
kontraŭ kiu ajn persono aŭ baro. Tute same al kiu ajn besto. Sed paradokse kiam la homo kolektiĝas por 
defendi sin kaj sian familion aperas novaj kaj pli gravaj perfortoj. Ordinare, sola homo ne tiom damaĝas ol 
amaso. Agreso laŭ vojo al la propra realiĝo, ofte ŝajna monstreco kaj ja pli okulfrapa, mildas antaŭ 
devenanta de kolektivaj tialoj, ĝenerale maskitaj sub falsaj idealoj kaj de kies trudo ege profitas ĉiu societo.

Emo por ataki aŭ kvereli estas ne negativa forto sed firmigo de la propra personeco; sed nur justa socio 
kapablus ĝuste limigi aŭ moderigi ĝin. Tamen, nia socio, agante ordinare per subpremanta, ekstera kaj 
ĉiestaranta perforto vigligas en kiu ajn civitano alian novan (eble subdormanta), kontraŭan, internan kaj 
intiman.

La histrika oligarkio enŝovante, per menso-ronganta vendotekniko - marketing - tute neatingeblajn aŭ 
fiimerajn vivo-projektojn, semas en ĉiujn animojn ja plej damaĝan frustracion. Kiam ofertas al siaj subuloj, 
per skurĝaj propragandoj, mirindajn plibonigojn sen apenaŭ prizorgi ĝustajn vojojn por ili plenumi ĝi 
provokas agreson. Se tute neglekte, alvokas rozkoloran feliĉon ignorante la proprajn biologiajn ritmojn aŭ la 
diverse privatajn aspirojn, ĝi stimulas perforton. Agante per ĉiam ŝparema vivospaco kaj puritana moralo, 
laŭ konstanta bremso kontraŭ ĉiuj impulsoj aŭ forpuŝante personojn ĝis himeraj misceloj aŭ kolektiva 
supermio, ĝi pluekscitas brutaĵojn. Kiam ĝi forgesas “amon” (per si mem pacema), ŝanĝante ĝin per “deziro” 
(ofte pasia, voluptema, perforta), ĉiam stimulas agreson. Finfine kiam proponas al la junuloj sensukan kaj 
senspritan egalismon, vanan obeemon aŭ fatan dispersonaliĝon, tute senkaŝe ĝi spronas perforton.

Efektive, ĉiu perforto de nia forkonsumista socio respegulas kvazaŭ tralupee tiun de nia koro. Paco kaj 
kunviveco nur floros kiam ni sentos la mondon nia. Ne de bankoj, kapitalistoj, okcidentanoj aŭ de katolikoj 
sed de ni mem: viroj kaj virinoj. Tiam ni ĉiuj nin toleros, deprenos niajn proprajn pinglojn, proksimiĝos al 
niaj intimecoj kaj donos reciproke la naturan varmon kaj konfidon.

El la libro “Letero al posteuloj”.

Traduko de V A L E



7a KONGRESO DE VEF KAJ MURCIO, en El Puig
********************************************

Dum la pasintaj 27a kaj 28a de aprilo, okazis en El Puig (Valencia), la 7a Kongreso de 
VEF kaj Murcio, en la Kulturdomo.
Ĉi jare la partopreno estis pli granda ol en antaŭaj okazoj, kaj la programo estis tre 
alloga. Ni povas mencii kiel kemo la prelegon, fare de Miguel Fernández, kun la temo: 
“Mauro Nervi: Poeto ĉe havenoj”, kiu vekis la admiron de ĉiu aŭkultanto, esperantistaj 
aŭ ne-esperantistaj. La prezentadon faris alia membro de la “Iberia Skolo”, nome 
Miguel Gutiérrez Adúriz (Liven Dek).
Gravis ankaŭ la eksterordinaran kunvenon por trakti la temon de eldono de nova 
vortaro de Esperanto, ĉar Lexicón de Sopeña estas elĉerpita, kaj krom tio ĉiuj opiniis ke 
jam estas tempo por prepari novan pli aktualan vortaron, kiu enhavu la novajn 
teknikajn vortojn. Inter la diversaj proponoj, pri reeldono de antaŭaj vortaroj, aktualigo 
de aliaj, kaj verkado de nova, unuanime estis akceptita la proponon de Adŭriz eldoni la 
vortaron verkita de Fernando de Diego. Ankaŭ interesa estis la propono de samideano 
Ojer, de Madrido, kiu jam prezentis grandan laboron de li farita de nova vortare^ Adŭriz 
promesis eldoni la poŝvortaron antaŭ la fino de la jaro.

Kiel fermo de la kongreso, samideano Francisco Conejero kaj edzino preparis por la 
ĉeestantoj grandegan “paella”, laŭ vegetarana maniero, kiun ĉiuj gustumis kaj aprobis.

ESPERANTISTA RENKONTIĜO EN GUARDAMAR

Kiel ĉiujare, kaj organizita de la alikantaj esperantistoj, okazis la jam tradicia septembra 
renkontiĝo en Guardamar de Segura (Alicante), kim partopreno de ĉirkaŭ 30 
samideanoj. Nepras gratuli speciale la geedzojn Bemabeu, pro la entuziasma kaj 
gastama organizado, kiu krom amikan etoson, agrablan manĝadon, kaj interesan 
babiladon, donas okazon ĉiujare kunveni kaj renkonti tie amikojn kaj fortigi la bonajn 
rilatojn inter ĉiuj. Ĉi jare ankaŭ oni celebris la 75an datrevenon de nia karega 
samideano Jose Maria Bemabeu. Gratulon al li, kun deziro de longa kaj efika laboro kiel 
ĝis nun por Esperanto.



ESPERANTO, PASPORTO AL LA TUTA MONDO

Jam dum kvin jaroj ELNA (Ia Usona nacia Esperanto-organizo, “Esperanto League for North 
America, Ine.”) planis fari Esperanto-instrukurson per televido. Lastatempe la planado firmiĝis, la 
teksto estis verkita, reverkita, rereverkita, lingve kontrolita kaj polurita; kaj ĉio nun pretas (krom 
financado) antaŭenigi Ia projekton.

Esperanto, Pasporto al Ia Tuta Mondo taŭgos por dissendado per eduka aŭ kabla televizio, celas 
plenkreskulojn, inkluzive studentojn ĉe gimnazioj kaj universitatoj. Ĝi konsistas el 15 duon-horaj 
lecionoj, uzantaj la rektan metodon de lingva instruado tiel ke la samaj videobendoj povas esti 
uzataj ie ajn en Ia mondo.

Ni celas ke Ia lecionoj havu ian ...pretertempan econ... tiel ke ili povu esti uzataj senŝanĝe dum 
multaj jaroj. Ni celas ke la lecionoj havu daŭran historion, kiu tenos la intereson de la studantoj. 
Kaj, ni celas ke la lecionoj estu amuzaj.

La ĉefaj rolantoj estas la ses anoj de Familio Bonvolo: Georgo, Greka filozofo; Fitiso, klasika 
baletistino; Roberto, profesia longdistanca kuristo; Jolando, hipodroma ĵokeo; Heleno, 
avangardskola skulptistino; kaj Donaldo, adoleskaĝa sed geniula Britmoda jugisto. La familianoj 
surportas nekutimajn kostumojn, kaj agas malordinare. Ili ja estas roluloj kiujn ni inventis, roluloj 
kun universala allogo. Tiel la kurso malfacile eksmodiĝos.

Familio Bonvolo tre interesiĝas pri internaciaj kulturaj rilatoj kaj dum la evoluo de la lecionoj 
spertas multajn kontaktojn — leterajn, telefonajn, hejmvizitajn, eksterlandvizitajn kaj eĉ 
pretersensajn — kun alilandanoj samnivele fantaziaspektaj kaj idiosinkrazie kondutaj. Post multaj 
amuzaj kuniĝoj kaj diskuniĝoj, la rolantoj tutĝoje rekunigas okaze de lastaleciona internacia 
kongreso.

Krom la uzo de la rekta metodo, la lecionaro estas strukturita sur kelkaj aliaj gravaj instrumetodoj, 
kiaj dialogaj subtitoloj, formulfrazoj, vortokatalogoj, fotaĵoj, mapoj, desegnaĵoj, kaj 
komputorestigitaj lumefikoj. La video estos farita ciferece, por ke ĝi poste estu adaptebla al 
codoromo kaj interagada instruado. Laborkajeroj en Esperanto kaj naciaj lingvoj akompanos la 
videobendojn.

Niaj kunlaborantoj jam produktis 
“reklam-videon” 15-minutan, kiu 
prezentas la projekton kaj celas 
faciligi la kolektadon de mono por nia 
aŭdaca projekto.

Ni invitas la kunlaboradon de 
diversnaciaj Esperanto-organizoj 
kaj/aŭ individuoj pri la eventuala 
adapto de laborkajeroj por la kursaro 
en diversaj naciaj lingvoj. La celo 
estas ke ili mem povu presigi la 
laborkajerojn kaj senpage kopii (aŭ ni 
kopios je kosto) la videobendojn por 
loka uzado en tiuj nacioj.
Ĉi tiu projekto estas vere internacia, 
kaj Familio Bonvolo esperas helpi krei 
Esperantistojn mondvaste.

FAMILIO BONVOLO INVITAS VIN 
KONTRIBUI AL: 

ESPERANTO, PASPORTO AL LA TUTA MONDO

Ĉiun demandon por informo sendu rekte al la produkanto, Lusi C. Harmon, ĉe ELNA.



8-a KONGRESO DE VEF kaj MURCIO 
BENIDORM (ALICANTE) 19 aprilo 1997 

***********

Kongresejo:” Casal del Fester”. Strato Mayor, s/n. Benidorm.

PROVIZORA PROGRAMO:

10.30 Akcepto de la kongresanoj ĉe “Casal del Fester”.
11.30 Kunveno de delegitoj de grupoj.
12.30 Preparkunveno de la Ĝenerala Asembleo.
14.00 Oficiala tagmanĝo (mendo surloke).
17.00 ĜENERALA KUNVENO 
18.00 SOLENA OFICIALA KUNVENO

. Salutvortoj de Ia reprezentantoj de esperantaj grupoj

. Salutvortoj de la prezidanto de V.E.F.

. Salutoj de la aŭtoritatuloj

. Festparolado, fare de Antonio Marco Botella, ĉefredaktoro de “Boletín”.

. Arta prezentado

20.00 Turisma Promenado tra la urbo.

NOTO: Kiuj deziros resti ĝis dimanĉe, bonvolu kontakti Grupo de Esperanto de Valencia, 
merkredoj inter la 19.00 kaj la 20.30 horoj, por ricevi informojn. Loĝado kostos (dependas de 
hotelkategorio) ĉirkaŭ 3.000 pesetoj. Nepros antaŭpago.

ALIĜILO kaj MENDILO
Aliĝo al la Kongreso.......................................................................................... 1.500 pesetoj
Bankedo................................................................................................................ 1.800 pesetoj
Donaco.................................................................................................................

entute...... ::...................................
Nomo.........................................................................................................................................................
Telefono.........................
Adreso........................................................................................................................................................

Sendu la menditan kaj kvitancon de la pago al GRUPO ESPERANTO DE VALENCIA, Gran Via
Fernando el Católico , 45, 3a, 46008 Valencia, telefono kaj fakso 96 3849616

Sendu la monon al:
FEDERACIÓN VALENCIANA DE ESPERANTO,
Caja Postal de Ahorros. Oficina Plaza de España (Valencia)
Cuenta corriente 00- 0.017.830.370



AIMUIKO JOAN «CAELOS

Kiam ankoraŭ estas freŝa en nia memoro la 
terura novaĵo de la forpaso de nia kara Ada 
Fighiera, Juan Carlos, vi lasas nin orfaj je vi, 
kiam vi estas en la floro de via vivo, kaj kiam ĉiuj 
plej bezonas vin. La l-an de februaro, post 
kruela malsano, kontraŭ kiu vi kuraĝe batalis, kaj 
ĉirkaŭata de viaj multegaj amikoj kaj familianoj, 
vi foriris, nur 43-jara.
Mi ankoraŭ rememoras kiam, en la jaro 1977, do, 
jam 20 neforgeseblaj jaroj pasis, vi, kune kun via 
kara Maribel (poste via edzino), kun Pedro 
Vilaroig (kun kiu vi fondis la Horon “Verda 
Stelo”, nun prestiĝa kaj altnivela), kaj aliaj junaj 
amikoj, subite aperis en la tiama aĉa sidejo de 
Madrida Esperanto Liceo, por lemi Esperanton. 
Ekde tiam la vivo de la Liceo, kaj nia vivo, tute 
ŝanĝiĝis. Nova fresa aero venis. Kio estis nur 
asocio transformiĝis al familio. Vi alportis krom 
vian ĉiam konstantan kaj entuziasman laboron, 
ion multe pli grava: amikecon, bonan humoron, 
solidarecon, brilajn interesajn projektojn.
Ekde tiam mi havis vin kiel ekzemplo. Vi kaj viaj 
amikoj estis homoj kun eksterordinaraj kondiĉoj: 
kleraj, inteligentaj, laboremaj, imagplenaj, kaj mi 
multe lemis de vi.
Ofte, preskaŭ ĉiun semajnfinon, ni komencis iri 
al la montaro aŭ al malproksimaj lokoj, por 
tendumi, koni la mirindaĵojn de la naturo, ĉiam 
per niaj aĉaj aŭtomobiloj , niaj dorsosakojn kaj 
niaj tendoj. Tio kreis ke nia asocio estu ĉiam 
plena je homoj, kaj fariĝis kvazaŭ ilia dua hejmo. 
En grandaj junaj grupoj ni komencis viziti la 
naciajn kaj internaciajn kongresojn, 
renkontiĝojn, kaj ĉian esperantan aranĝon, en 
kiuj la juna grupo de Madrida Esperanto Liceo 
neniam mankis, kaj donis brilon kaj gajecon. 
Ĉefe vi, nia gvidanto, kiu rapide kreis 
bonhumoran etoson, kaj tuj estis la centro de ĉiu 
kunveno, pro via simpatio kaj laboremo. Neniam 
mankis via speciala maniero kanti “Granada”,

ĉiam sukcesa enlande kaj eksterlande. Kaj 
neniam mankis vian ĉiaman saluton “Feliĉan 
Paskon”, dum la tuta jaro, kaj via disdonado de 
gumaj globoj al la infanaro.
La hispana movado estis en granda parto ŝanĝita 
de vi, ĉar pere de vi midtaj esperantistoj, inter ili 
mi mem, lemis kiel ŝanĝi la tro oficialecan kaj 
seriozan manieron funkcii, al alian, pli agrabla 
kaj familia. Tiun laboron ni konservos kiel nia 
ĉefa heredaĵo de vi, kaj pere de ĝi vi estos ĉiam 
kun ni, ĉiam en nia memoro, kaj kvankam tristaj, 
ni restas dankemaj kaj pensos ĉiam pri vi kaj pri 
via personeco, kaj pensante kiom vi donis al ni 
ĉiuj ni klopodos ĉiam sekvi vian ekzemplon. Vi 
ĉiam estos la pruvo ke idealismo, altruismo, 
solidareco, ankoraŭ ekzistas, kaj ke ĉiam ekzistos 
homoj kiuj donos ĉion por la bono de la homaro, 
klopodante ke la mondo estu pli agrabla, pli 
solidara, pli justa.
Kaj, kion diri pri via, ni diru, oficiala biografio, 
impona en tiom malmultaj jaroj. Doktoro 
Inĝeniero pri Minoj. Sciencistoj de C.S.I.C. Vi 
produktis 42 sciencajn verkojn, enlande kaj 
eksterlande. Unu libron pri bibliografia 
investigado kaj 19 monografiojn pri la sama 
temo.Kunlabo ranto de multaj universitatoj de la 
tuta mondo. Tri patentoj sciencaj kaj 46 verkoj 
de teknologia apogo. 65 verkoj prezentitaj en 
sciencaj kongresoj naciaj kaj internaciaj. 
Diplomito en “Eŭropaj Komunumoj”, kaj en la 
Diplomatika Fako. Partopreno en 28 programoj 
de investigado kun C.S.I.C., krom 6 de la Eŭropa 
Unio. Gvidanto de diversaj doktoriĝoj, inter kiuj, 
bedaŭrinde, troviĝas la mia mem, por kiu mi 
bezonis vian konstantan helpon, kaj kiun mi 
nepre deziras fini kiel rememoro al vi, mia plej 
bona amiko kaj gvidanto. Konsilanto de la 
Ministerio pri Industrio en la Eŭropa Programo 
EURAM. Sed, ĉar via nur “simpligita “faka 
biografio postulus pli ol tri paĝojn, ni parolu pri 
via esperantista aktivado.
Vi esperantistigis en Madrid, en 1977. 
Partoprenanto en multaj kongresoj, inter kiuj 
citindas la hispanaj en León, Gijón, Malaga, 
Bilbao, 2 en Madrid, Valencia, Sant Cugat, 
Murcia , Salon. La internaciaj de Antwertpeno, 
Lovaina, Varsovio, kaj Valencia. Ĉiam kun aktiva 
partopreno, kaj neniam kiel nura aŭskultanto. 8 
jarojn Vicprezidanto de Madrida Esperanto 
Liceo, ties nuntempa Prezidanto (entute 16 
jarojn kiel membro de la Estraro).
Prezidanto de la Hispana Kongreso de Esperanto 
en 1980, kaj Vicprezidanto en 1987. 
Viceprezidanto kaj vera motoro de la LKK de la 
Universala Espcranto-Kongreso, en Valencia 
1993.
Inter viaj multaj esperantistaj verkoj ni devas 
mencii vian grandan laboron en la traduko de



polifoniaj kantoj al Esperanto. Verkojn 
prezentitaj en la Hispana EsperantoKongreso de 
Cijon, pri “Civitana partopreno kaj Esperanto”; 
en tiu de Bilbao pri “Asocioj kun Publika 
Utileco”. Redaktado de la nova Statuto de 
Madrida Esperanto Liceo 1979. Amason da 
artikoloj en esperanto en la gazetaro nacia kaj 
intemacia. Tekston en esperanto de la “Himno 
de Madrida Esperanto-Liceo”. La verkon 
“DATOS SOBRE EL MOVIMIENTO 
ESPERANTISTA 1887-1987”. La Dosieron por 
atingi la deklaron de “Publika Utileco” por 
Hispana Esperanto-Federacio, atingita de la 
Hispana Konsilio de Ministroj en aŭgusto 1993. 
Kaj multe pli. Maribel Alonso, edzino, ricevis en 
1995 la merititan premion “Klara Silbemik”, pro 
ŝia konstanta apogo al Juan Carlos, kaj pro ŝia

konstanta laboro por Esperanto.
Tamen via plej granda kontribuo estis via 
konstanta laboro. Instruisto, oficisto, 
organizanto, balaisto, masonisto, farbisto, 
portisto, ĉion vi faris, kun ridetanta mieno, sen 
plendoj, en labortagoj kaj en festotagoj, sola aŭ 
akompanata, sed kutime ĉirkaŭata de viaj multaj 
amikoj, kiuj kiam temis pri vi, ĉiam estis pretaj 
kunlabori, ĉar kun vi laboro transformiĝis en 
amuziĝo.
Kara Juan Carlos. Mi scias ke vi ĉiam estos kun ni 
ĉar via ekzemplo restas. Kaj kun via edzino kaj 
gefiletoj, niaj karaj Maribel, Sergio kaj Barbara, 
kiuj havis la feliĉon, kvankam mallonga, havi vin 
kiel edzo kaj kiel patro, kaj ĉefe kiel amiko.
Kara Juan Carlos, ĝis revido ie, iam.

Augusto

Laŭ jam longjara tradicio en Grupo Esperanto de Valencia, la 15-an de decembro oni celebris la 
datrevenon de Doktoro Zamenhof. Ĉijare la ĉeesto de samideanoj estis pli granda ol dum la alstaj jaroj.

Kiel kutime, la aranĝoj komenciĝis metante laŭran kronon sur la memortabulon de la Majstro.
Poste okazis prelego en nia sidejo, ene de kiu elstaras la interesa prelego, fare de Juan Antonio Giménez, 
kiu skizis la libron de Nikola Rasiĉ “La rondo familia”, interesa sociologia studo de la esperanto-movado. 
La preleganto resumis la 11-ajn sinsekvajn statistikojn priskribitajn pere de la aŭtoro Rasiĉ. La 
aŭskultantoj ekkonis tiamaniere novan libron de esperanto, kaj restis motivitaj por legi ĝin.

Ankaŭ samideano Casquero informis pri la demarŝoj en la organizado de la “7-a Intemacia Kongreso de 
Esperanto”.

KURSO DE ESPERANTO POR PROGRESINTOJ

Ekde la 10-a de marto, komenciĝos en Grupo Esperanto de Valencia, kurso de Esperanto por tiuj kiuj 
deziras plibonigi la nivelon de nia lingvo, speciale por tiuj kiuj deziras partopreni ĉi somere la intemacian 
kongreson en Valencia. La gvidanto de la kurso estos nia samideano Juan Antonio Giménez, kaj la metodo 
estas moderna, kun zorgo speciale pri konversacio kaj parolkapablo. La klasoj okazos lunde kaj merkrede 
je la 19.00 horo.



ESPERANTO EN LA UNIVERSITATO
----------------z----------------

Dank’ al la granda helpo kaj entuziasmo de la dekanino de la Fakultato pri Filologio de 
la Universidad de Valencia, okazis tie du preskaŭ sinsekvaj kursoj de Esperanto, la 
unua en aprilo, kaj la dua en novembro.
La plej grava aspekto de tiuj kursoj estas ilia oficiala validigo, ĉar sukcesintoj de la 
kurso ricevas krom la oficialan diplomon de la Universitato, du akademiajn Kreditojn.
La profesoro estis Augusto Casquero, kaj la kun-direktoroj S-rino Carmen Morenilla, kaj 
S-ro Jesús Raposo.

Gravas la afero ke sekvante tiun ekzemplon, jam oni petis sendi inform-materialon pri 
tiuj kursoj por intenci organizi similajn en aliaj universitatoj, kiel ekzemple en 
Castellón, Reus, Badajoz, Santiago de Compostela, Madrid, ktp.
Estas deziro de tiu Fakultato pri Filologio krei departamenton pri modernaj lingvoj, 
inter kiuj troviĝus Esperanto.
En decembro, organizita de la filo de Juan Antonio Giménez, estis invititaj prelegi en la 

fakultato pri Sciencoj de la Edukadoj, por la lernantoj de “Didaktiko de la Lingvoj’’, 
Juan Antonio Giménez y Augusto Casquero, kiuj havis eblecon paroli al la universitataj 
gelernantoj pri Esperanto, kaj speciale pri la instrumetodoj de la instruado de la 
intemacia lingvo, dum horo kaj duono. Post la paroladoj, la lernantoj starigis multajn 
kaj interesajn demandojn pri la temo, kiu ŝajnas ke ege interesigis ilin. Tio estas sekvo 
de la nuntempa granda apogo de la valencia universitato al Esperanto. Ni ne forgesu ke 
la 7a Intemacia Kongreso de Esperanto okazos en la Fakidtato pri Filologio, laŭ ties 
aŭspicoj.
************************************************************************************

VOJAĜO AL PRAGO KAJ SLOVAKIO

Nia asocio organizis, dum la pasinta somero, vojaĝkaravanon por ĉeesti la Universalan 
Kongreson en Praga, kun granda sukceso. Entute vojaĝis per bela kaj luksa luita 
aŭtobuso 27 homoj, kiuj havis eblecon viziti inter alie Venezion, Strasburgo, Praga, 
Poprad, la Tatrajn Montojn, ktp. Kvankam la vetero ne akompanis, tamen la sperto 
rezultis tre positiva kaj interesa, kaj restis la deziro iam denove organizi ion similan. 
Partoprenis samideanoj el Valencia, Alicante, Madrid, Santander, Segovia kaj Valladolid.



En la Universitato de Santiago de Compostela, sub la gvido de la Prezidanto de Hispana Esperanto- 
Federacio, Proi. Antonio Alonso Núñez, okazos ekde la 15-a de julio 1997 la unuaj Internaciaj 
Preuniversitataj Kursoj en Esperanto.
Dum longa tempo, kaj kun granda entuziasmo, samideano Alonso, senlace laboris por la celo 
organizi tiujn kursojn, kiuj supozeble baldaŭ troviĝos inter la plej prestiĝaj en Esperanto en la tuta 
mondo.
< ikazis jam la oficiala prezentado la 4-an de julio, en Santiago, kun ĉeesto de gravaj reprezentantoj 
de nia movado, inter kiuj troviĝis la Nobel-Premio pri Ekonomiko, Reinhard Selten (en la suba foto 
kun Augusto Casquero), la eks-Prezidanto de UEA, Proi.John Wells, Alonso, David Galadi, Miguel 
Fernández, Aduriz, Marco Botella, Augusto Casquero, la Vicprezidanto de la Akademio de 
Esperanto Gonzalo Neves, Marcos Cruz, Manuel Parra, Ana Mañero, ktp, krom reprezentantoj de 
oficialaj kaj akademiaj instancoj. La kursoj ricevos subvenciojn interalie de la Universidad de 
Santiago de Compostela mem, kaj de la Hispana Ministerio pri Edukado.
La oferto por tiuj kursoj estas tre alloga, kun temoj kiel: “Sur la spuroj de Federico Garcia Lorca”, 
kun akompana sonkasedo de andaluzaj kantoj, kaj enkonduko al la verkaro de la poeto; “ABC de la 
Eŭropa Juro”(enkonduko al la juro de la Eŭropa Unio); “Enkonduko en paralelismon” (geometria 
traktajo); kajeroj pri astronomio, fonetiko, statistiko, poezia metriko en diversaj lingvoj, enkonduko 
en relativeco-teorion, pri ludoteorio, pedagogio, senlaboreco kaj inflakcio, internaciaj literaturaj 
herooj, kemia nomenklaturo, ktp.
Do, la tuta projekto estas ege altnivela kaj ambicia, kaj meritas la rekonon kaj amasan ĉeeston. Ni 
varmege gratulas la gigantan laboron farita de Alonso, kaj deziras

en, C/Rosa , 26, 5-a C, 15701I nteresiĝantoj s-ron

Dank’ al la lastaj teknikaj progresoj, nun eblas elĉerpi amason da informoj pri Esperanto kaj pri la 
movado pere de Internet, kiel adresojn de la movadanoj (milojn) en la tuta mondo, asocioj, eventoj, 
gazetoj, kursoj. Eblas ankaŭ pere de la komputilo havi verajn konversaciajn rondojn samtempe kun 
esperantistoj de multaj landoj, ricevi kaj sendi malmultekoste mesaĝojn, ktp. Ni donas kelkajn 
adresojn, ene de kiuj troviĝas aliaj adresoj, por kontakti pere de ia esperanta elektronika mondo. 
Jen ifi:
Hispana Esperanto-Federacio: <http://home.adv.es/esperanto>
Universala Esperanto Asocio: <http://wwwtios.cs.utwente.nl/esperanto/org/uea>
La Flavaj Paĝoj: <http://www.cs.chalmers.Se/~martinw/esperanto/flavaj-pagxoj.html#babil
Augusto Casquero: <http://www.redestb.es/personal/a-casquero> (informado pri ka kongreso) 
José Añó: <http://www2.combios.es/esperanto>

http://home.adv.es/esperanto
http://wwwtios.cs.utwente.nl/esperanto/org/uea
http://www.cs.chalmers.Se/%7Emartinw/esperanto/flavaj-pagxoj.html%2523babil
http://www.redestb.es/personal/a-casquero
http://www2.combios.es/esperanto
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Dum la lastaj tempoj ofte aperas projektoj por reformi la lingvon Esperanto. Diversaj tendencoj kaj stiloj 
naskas. Ĉu Esperanto bezonas reformojn? Okaze de ŝanĝoj, kiuj rajtas ilin fari, ĉu nia Akademio, ĉu UEA, 
ĉu unuopaj homoj?. Jen projekto sendita de samideano Luis Ojer, de Madrid. Ni ne opinias pri tiu temo, 
kaj ni preferas aŭskulti viajn opiniojn pri ĝi, ĉar ne eblas kaŝi la situacion. Do, skribu al ni pri via opinio.

Informo pri NOVESPERANTO por la revuo 'Valencia Suno'
La Fondayho 'Anselmo Lorenzo', eldonis libreto titolita 

'NOVESPERANTO, Esperanto sensupersigna kaj ne sexista', kune kun 
la grupo de liberecana samideanon 'ILEG-Madrido' -Ibera 
Liberecana Esperanto Grupo de Madrido-, kaj la apogo de la 
kolektivo 'Mujeres Libres' -Libera Homojn-, Villaverde Alto 
(Madrido).

La libreto pretendas estar ilo precipe por
a) utilizar le ab la membron de diversa grupon de ILEG en 

Iberio, -kiel estas tradizio de la anarkhiston ekde la komenco 
de cio jarcento-, kaj havar Esperanto pli facila ol la tradicia, 
kaj ankaw ne sexista.

b) verkar Esperanto sen problemo de supersignon, char multa 
liberecana revuon ne havas ebleco por eldonar, do por disvastigar 
la internacia lingwo, kio kutime decidighas kiel 'helpa lingwo' 
ab la Kongreson de KNL -Nacia Konfederacio de Laboriston- kaj ab 
ties de ILA -Internacia Laborista Asocio-; exemple ye la 20*  
Internacia Kongreso, kio yhuse okasis la 6*-8 2 decembro che 
'Colegio Mayor Chaminade' de Madrido. Tamen, la baza kurso por 
nova lernanton estos donita ye 1'Esperanto.
Tial, men eldonas cia libreto pri NOVESPERANTO, farita ab mena 
anarkhiista kunulon de ILEG-Madrido, kiel helpa ilo por chia 
amanton de 1'Esperanto, kaj speciale por anarkhiista kunulon, 
kion povas lernar Esperanto plu facila, kaj atingebla al moderna 
tempon, en kion len ne havas ebleco por lernar nova lingwo.

La dato de la Unua Eldono de tia libreto estas Novembro 
1996, kaj komposighas de: Antawparolo, Gramatiko (kun Ortografio 
por tradukar la signon ekde Esperanto al NovEsperanto), kaj 
Vortaro de pli ol 5.000 fakvorton-. Oni prezentigas ye qwar 
kolonon la fakvorton de: Novesperanto, Esperanto, IDO, kaj 
'Castellano'. Ties kosto estos de 750 peseton
- Mendoj:

- Fundación Anselmo Lorenzo
Paseo Alberto Palacios, 2, Villaverde Alto 

28021 Madrid, Tel. (91) 797-0424
- ILEG-Madrid, (Ludoviko Oger), Apartado 14.159, 28080 Madrid

ORTOGRAFIO de Novesperanto -- > Esperanto
ESPERANTO NOVESPERANTO ESPERANTOESE NOVESPNOYES?

c —> C j —> j (duonvokalo) | feminseksa -i —> "j
ch —> ĉ masklseksa -w..... -ŭyn---1 ....... ' 3 1 >1

pluralo -n > -jg > 9 1 -x ■■■
gh —> A 1 infinitivo -ar

“-------
-i1

gw -> gv
1

~ 1 imperativo -u > -u1 > O 1
h —> h

1
> ~ 1 potentialo -us -us1

kh —> ĥ
1 —

- u 1 finayho -- -n
y->j(kons) > ŭw
dw- > dv



7-a INTERNACIA 
ESPERANTO -KONGRESO 

VALEN C IA 8-13 julio 1997

_________________________ KIO ESTAS LA KONGRESO?__________________________
Ĉi tiu kongreso naskiĝis en la orient-europaj landoj, kie pro diversaj cirkonstancoj la 

esperantistoj havis malfacilaĵojn por ĉeesti la Universalaj kongresojn de UEA, kaj aliajn. Tiucele 
estis kreitaj la “INTERNACIAJ ESPERANTO-KONGRESOJ”-n por faciligi la tieajn esperantistojn ĝui 
internacian esperantistan estoson pere de ili.

Tiuj malfacilaĵoj, ĉefe la ekonomika, ankoraŭ daŭras, kaj pro tio, kaj pro la alta kvalito de 
tiuj kongresoj, jam tradiciaj, ili daŭre okazas. Ĉi foje, post tiu de Slovakio, en Hispanio, unuafoje en 
okcidenta Eŭropo.

Ĉirkaŭ 500 esperantistoj, de diversaj landoj, venos al Valencio, kie ĉiuj trovos agrablan 
etoson, kulturan kaj artan programon, distraĵojn kaj amikecon, ene de malmultekosta buĝeto, kiu 
helpos, ĉefe pere de malaltaj kongreskotizoj (diference de aliaj esperantaj kongresoj) kaj malaltaj 
loĝprezoj la ĉeeston de ĉiuj. La hispanaj esperantistoj havos la eblecon, en la jaro de la UK en 
Aŭstralio, tre malproksime, ĝui internacian etoson sen longa vojaĝo, kaj interkonatiĝi kaj praktiki 
nian lingvon kun samideanoj de multaj landoj. Eble ni ne havos denove similan eblecon en multaj 
jaroj, do, ni ĉiuj devas profiti la okazon.

ĉis nun esprimis la deziron esti en la programo interalie la “BULGARA ESPERANTO 
TEATRO”, la ukraina art-ensemblo “ZAGRAVA”, la “KORUSO DE PEDAGOGIA ALTLERNEJO” de 
Bydgoszcz (Pollando), kaj la muzikensemblo de la sama lando “ANDA”. Ankaŭ folklora grupo el 
Latvio, kaj kelkaj aliaj

___________________ KION VI TROVOS EN LA KONGRESO?____________________
La kongresanoj, krom prelegojn, debatojn, kunvenojn, ktp, havos la eblecon ĝui ĉiun 

aranĝon de la Foiro de Julio de Valencia, kaj de la Intemacia Festivalo de Blovorkestroj kiuj 
koincidas kun la kongreso, kaj kio permesos ĉeesti koncertojn, kabalkadojn, teatron tradiciajn 
folklorajn aranĝojn, mirindajn artfajraĵojn, ktp, la plej multon tute senpage.

Gravos inter la esperantaj aranĝoj la prezentado de la literatura gropo “Ibere Libere”, kiuj 
estos Ia kemo de la kultura programo. Ne forgesinda estos la okazigon de sinprezento de 
Akademianoj de Esperanto, kaj Akademianoj de Ia Internacia Akademio de la Sciencoj de San 
Marino (AIS) antaŭ la publiko. Ni ĝuos prelegon pri Garcia Lorca, teatron, muzikon, folkloron en 
Esperanto, gustumado de giganta “Paella” (tipa valencia manĝaĵo). Kurso de Esperanto laŭ la 
metodo Cseh estos aligebla. Okazos tuttaga tipe hispana kampara festo, kun grandaj surprizoj. 
Tagaj kaj noktaj plonĝadoj en la agrablajn akvojn de la Mediteranea Maro ne mankos. Agrabla 
etoso, familia kaj amikeca, ne oficialeca, akompanos nin dum la tuta kongreso

Eblas aliĝi al la duontagaj kaj tuttagaj ekskursoj, kiuj montros al ni la plej belajn mirindaĵojn 
de Valencia kaj tuta regiono. Du postkongresaj ekskursoj kunportos nin al Andalucia (Granada, 
Sevilla, Córdoba, ktp), kaj al Madrid kaj ĉirkaŭaĵoj (Toledo, Aranjuéz, Escorial, Avila, ktp).

Por tiuj plej rapidaj por aliĝi al la kongreso, ni rezervis ĉambrojn, en tre bonaj kondiĉoj, 
apud la kongresejo mem, en UNIVERSITATAJ HOTELOJ. La prezo, tranokto kun plena pensiono, en 
dulita ĉambro, estas nur 3.600 pesetoj persono-tage. Bedaŭrinde ni nur sukcesis rezervi 200 litojn, 
kiuj estos por la unuaj mendantoj. Por la aliaj la LKK sendos prezojn de hoteloj ankaŭ sufiĉe 
konfortaj. ĉisdatitajn informojn, kun ebleco rekte aliĝi, vi trovos en INTERNET, en la adreso 
http://www.redestb.es/personal/a-casquero

Ni ne devas forgesi ke, ene de ĉi tiu kongreso, okazos ankaŭ la “KONGRESO DE HISPANA 
ESPERANTO FEDERACIO”, en kiu, interalie, devas okazi elekto de nova Estraro, kaj la "7-a 
EŬROPA ESPERANTO-FORUMO”.

La 7-a INTERNACIA ESPERANTO-KONGRESO ofertas al vi ĉi tion,

KAJ..., MULTE PLI.

http://www.redestb.es/personal/a-casquero


LITERATURA PREMIO 
de 1’ ATENEO “LA ALIANZA” 

"FRANCISCO MAÑEZ"

REGULARO kaj CELOJ:

La verkoj devas enhavi la komunajn literaturajn trajtojn, kreativaj, kiuj tuŝu de 
proksime la valorojn de la homa animo, kun la celo atingi bonan komunikadon inter 
homoj de diversaj kulturoj kaj sentmanieroj. Oni konsideros kun speciala valoro la 
verkojn kiuj rakontu spertojn aŭ iniciatojn kiuj kun rilato al la "VIVMEDIO" permesu 
ke ili estu tranlokitaj kun sukceso al aliaj medioj, kaj kiuj estu motivigaj kaj disvolvitaj 
sub elteneblaj kondiĉoj, teknologie eblaj kaj kun socia partopreno.
1. - La verkoj devas esti originalaj,, ankoraŭ ne eldonitaj aŭ premiitaj, verkitaj en E-o, 
subskribitaj per pseŭdonimo aŭ moto. Kune kun la verkoj oni akompanu tute fermitan 
koverton, ene de kiu troviĝu la originala titolo de la respektiva verko,kaj nomo,adreso, 
telefon- aŭ faks-numero, kaj retadreso se eblas, de ties aŭtoro. Sur la koverto oni skribu 
la pseŭdonimon aŭ moton de la verkinto
2. -Ĉiu konkursanto devas sendi po tri ekzemplerojn de la verkoj per kiuj konkursas, 
tajpitaj en duoblaj interlinioj en DIN A4, unuflanke, kun longo minimuma dekpaĝa kaj 
maksimuma kvindekpaĝa.
3. - Oni sendu la konkursadojn al : SOCIEDAD CULTURAL ATENEO "LA ALIANZA", 
Plaza Doctor. Cajal n-ro 11, ES-46380 CHESTE (Valencia), HISPANIO.
4. - Estos aljuĝita unusolan premion, kiu konsistos el 250.000 hispanaj pesetoj (ĉ. 2.000 
usonaj dolaroj).
5. - La limtempo de akceptado de la konkursadoj finos la 14-an de aprilo de 1997. 
Tiurilate, la poŝta stampo atestu la daton.
6. - La verkajoj estos jugitaj kaj pro iliaj literaturaj valoroj kaj pro ilia enhavo. Tiucele 
estos nomumita Teknikan Komitaton, kiu konsistos el homoj kun agnoskata prestiĝo, 
kiu faros la unuan selektadon. Poste, inter la de ili proponitaj verkoj, Jugantaro havos la 
lastan decidon.
7. - Por la premiita verko, la organizantoj rajtas, se estas ebleco, peti de la aŭtoro la 
informatikan bazon.
8. - La Organiza Komitato klopodos laŭ la ebleco eldoni la premiitan verkon por ĝia 
diskonigo. La eldono estos dulingva, Esperanto/Hispana.
9. - La premiita aŭtoro cedos la rajton je eldonado laŭ la jenaj kondiĉoj: "LA RAJTO JE 
LA UNUA ELDONO APARTENAS AL LA ORGANIZANTOJ DE LA PREMIO FRANCISCO 
MÁÑEZ, MUJ ANKAŬ RAJTOS ĜIN REELDONI OKAZE DE APERIGO DE 
ANTOLOGIO".
10. - La verdikto ne apelacieblos. La organizantoj rajtas interpreti la nunan regularon.
11. - La livero de la premio okazos ene de la “7-a INTERNACIA ESPERANTO- 
KONGRESO”, kiu okazos en Valencia (Hispanio) inter la 8-a kaj la 13-a de julio de 
1997.
12. - La aŭtoroj de la verkoj ne premiitaj rajtos repreni siajn verkojn ĉe la Ateneo "La 
Alianza" ĝis la l-a decembro 1997. Post tiu dato oni neniigos la verkojn ne reprenitaj kaj 
ties fermitajn kovertojn.

CHESTE, aŭgusto de 1996



SUB ADVENTA DECEMBR-ĈIELO

Sub adventa decembr-ĉielo,
mi sole,
atendas la Sanktegan Nokton...
Seren-vizaĝe,
kortuŝita de 1’ festa kant-belo,
mi kredas,
ke mi ne estas sola,
kiam la Vort’ - enkarniĝis, 
kaj Dio - Homo fariĝis.

La mondon iam kovris mallumoj, 
de 1’ sombraj koroj fluis plor’...
Jen Di’ plenumis al Davido donitan 
la promeson:
La Nova Stelo ekbrilis
super urb’ Betlehemo !
Infan’ Jesuo - Princo de 1’ Paco 
fariĝis nia,
multjare atendata Espero !

DUM VIGILI-SONORILOJ...

Dum vigili-sonoriloj urbon kvietigos, 
dum la mondo feste silentigos, 
kaj en kor’ brilos kristnaska kanteto, 
en stai’ frida naskiĝas Kristo - Infaneto.

Nokte, dum la steloj super mond’ - preĝantaj, 
mi eltiras mánon kun oblato blanka, 
arĝenta, pro la lum’ de 1’ Stel’ Betlehema, 
kun la kor’ kaj sonoriloj hatemaj ...

Neniu kor’ estu trista hodiaŭ, 
neniu dolorema !

Pac’ en la tuta Dia mondo !
Kaj pac’ al homoj bonvolemaj !

Versaĵoj de Leszek E^gowski 
Traduko de Zoila Kamieniecka



rí?
Manifesto de Prago

5. Lingvaj rajtoj. La malegala disdivido de potenco 
inter la lingvoj estas recepto por konstanta, lingva 
malsekureco, aŭ rekta lingva subpremado. Ĉe granda 
parto de la monda loĝantaro. En la Esperanto-komu
numo, la anoj de lingvoj grandaj kaj malgrandaj, 
oficialaj kaj neoficialaj, kunvenas sur neŭtrala, tereno, 
dank’ al la reciproka volo kompromisi. Tia. ekvilibro 
inter lingvaj rajtoj kaj respondecoj liveras precedencon 
por evoluigi kaj pritaksi aliajn solvojn al la lingva 
malegaleco kaj lingvaj konfliktoj.
Ni asertas ke la vastaj potencodiferencoj inter la 
lingvoj subfosas la garantiojn, esprimitajn en tiom 
da internaciaj dokumentoj, de egaleca traktado 
sendistinge pri la lingvo. Ni estas movado por ling
vaj rajtoj.

de la movado por la intemacia lingvo Esperanto
Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto, 
direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj registaroj, intemacia) organizaĵo), kaj homoj de bona volo, 
deklaras nian intencon firmvole plu labori por la celoj ĉi tie esprimitaj, 
kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon kaj homon aliĝi al nia strebado.
Lanĉita en 1887 kiel projekto de helplingvo por intemacia komunikado, kaj rapide evoluinta en vivoplenan, 
nuancoriĉan lingvon, Esperanto jam de pli ol jarcento funkcias por kunligi homojn trans lingvaj kaj kulturaj 
baroj. Intertempe la celoj de ĝiaj parolantoj ne perdis gravecon kaj aktualecon. Nek la tutmonda uzado de 
kelkaj naciaj lingvoj, nek progresoj en la komunikad-tekniko, nek la malkovro de novaj metodoj de lingvo
instruado versajne realigos jenajn principojn, kiujn ni konsideras esencaj por justa kaj efika lingva ordo.

1. Demokratio. Komunika sistemo kiu tutvive privi
legias iujn homojn sed postulas de aliaj ke ili investu 
jarojn da penoj por atingi malpli altan gradon de 
kapablo, estas fundamente maldemokratia. Kvankam, 
kiel ĉiu lingvo, Esperanto ne estas perfekta, ĝi ege 
superas ĉiun rivalon en la sfero de egaleca tutmonda 
komunikado.
Ni asertas ke lingva malegaleco sekvigas komunikan 
malegalecon je Ĉiuj niveloj, inkluzive de la intemacia 
nivelo. Ni estas movado por demokratia komunikado.
2. Transnacia edukado. Ĉiu etna lingvo estas ligita 
al difinita kulturo kaj naci(ar)o. Ekzemple, la lernejano 
kiu studas la anglan lernas pri la kulturo, geografio 
kaj politiko de la anglalingvaj landoj, precipe Usono 
kaj Britio. La lernejano kiu studas Esperanton lernas 
pri mondo sen limoj, en kiu ĉiu lando prezentiĝas kiel 
hejmo.
Ni asertas ke la edukado per iu ajn etna lingvo estas 
ligita al difinita perspektivo pri la mondo. Ni estas 
movado por transnacia edukado.
3. Pedagogia efikeco. Nur malgranda procentaĵo el 
tiuj kiuj studas fremdan lingvon, ekmastras ĝin. Plena 
posedo de Esperanto eblas eĉ per memstudado. Di
versaj studoj raportis propedeŭtikajn efikojn al la ler
nado de aliaj lingvoj. Oni ankaŭ rekomendas Espe
ranton kiel kernan eron en kursoj por la lingva 
konsciigo de lernantoj.
Ni asertas ke la malfacileco de la etnaj lingvoj ĉiam 
prezentos obstaklon por multaj lernantoj, kiuj tamen 
profitus el la scio de dua lingvo. Ni estas movado pqr 
efika lingvoinstruado.
4. Plurlingveco. La Esperanto-komunumo estas unu 
el malmultaj mondskalaj lingvokomunumoj kies paro
lantoj estas senescepte du- aŭ plurlingvaj. Ĉiu komu
numano akceptis la taskon lerni almenaŭ unu fremdan 
lingvon ĝis parola grado. Multokaze tio kondukas al 
la scio de kaj amo al pluraj lingvoj kaj ĝenerale al pli 
vasta persona horizonto.
Ni asertas ke la anoj de ĉiuj lingvoj, grandaj kaj mal
grandaj, devus disponi pri reala Sanco por alproprigi 
duan lingvon ĝis alta komunika nivelo. Ni estas mo
vado por la provizo de tiu Sanco.

6. Lingva diverseco. La naciaj registaroj emas 
konsideri la grandan diversecon de lingvoj en la 
mondo kiel baron al komunikado kaj evoluigo. Por 
la Esperanto-komunumo, tamen, la lingva diverseco 
estas konstanta kaj nemalhavebla fonto de riĉeco. 
Sekve, ĉiu lingvo, kiel ĉiu vivaĵospecio, estas valora 
jam pro si mem kaj inda je protektado kaj sub
tenado.
Ni asertas ke la politiko de komunikado kaj- evolu
igo, se ĝi ne estas bazita sur respekto al kaj subteno 
de ĉiuj lingvoj, kondamnas al formorto la plimulton 
de la lingvoj de la mondo. Ni estas movado por ling
va diverseco.

7. Homa emancipiĝo, ĉiu lingvo liberigas kaj 
malliberigas siajn anojn, donante al ili la povon 
komuniki inter si, barante la komunikadon kun aliaj. 
Planita kiel universala komunikilo, Esperanto estas 
unu el la grandaj funkciantaj projektoj de la homa 
emancipiĝo — projekto por ebligi al ĉiu homo parto
preni kiel individuo en la homara komunumo, kun 
firmaj radikoj ĉe sia loka kultura kaj lingva identeco, 
sed ne limigite de ili.
Ni asertas ke la ekskluziva uzado de naciaj ¡inguoj 
neeviteble starigas barojn al la liberecoj de sinespri
mado, komunikado kaj asociiĝo. Ni estas movado 
por la homa emancipiĝo.
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